VÝROČNÍ ZPRÁVA SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ
LITOMYŠL
ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMYŠL,
9. května 1181, 570 01 LITOMYŠL
tel:461 612 365,e-mail: szs.lit@lit.cz, www.szs.webnode.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizovatelem Speciální školy ZŠ a MŠ Litomyšl je od 1.10.2001
Pardubický kraj a škola je jeho příspěvkovou organizací.
Statutárním orgánem školy je ředitel školy jmenovaný do funkce
a odvolávaný Radou Pardubického kraje. V době jeho
nepřítomnosti ho zastupuje zástupkyně ředitele (viz zřizovací
listina z 27. 10. 2005).
Tato funkce se v průběhu prázdnin personálně změnila, protože
dosavadní zástupkyně odešla do důchodu.
Ředitel školy: Mgr. Jan Janypka
Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Sršňová
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PŘEHLED OBORŮ
Škola sdružuje:
1. Základní školu při zdravotnickém zařízení
2. Základní školu praktickou (celková kapacita se ZŠ při zdrav zař. je 87 žáků)
3. Přípravný stupeň základní školy speciální (kapacita 12 žáků)
4. Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení (kapacita 20 dětí)
5. Školní družinu (kapacita 30 žáků)
6. Základní školu speciální (kapacita 15 žáků)
Kapacita oboru mateřská škola při zdravotnickém zařízení byla snížena na 20 a kapacita
školní družiny byla navýšena na 30.
V rejstříku školy jsou základní škola při zdravotnickém zařízení, základní škola praktická a
základní škola speciální uvedeny pod činností základní škola s obory pomocná škola a
základní škola s celkovou kapacitou 97 žáků.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola praktická a speciální (ZŠP a ZŠS)
Obě součásti jsou určeny pro mentálně postižené žáky s tím, že děti často přicházejí s různě
pestrou škálou výchovných, sociálních a zdravotních problémů.
Koncepce školy a profil školy jsou postaveny na vytvoření klidného rodinného prostředí tak,
aby se postupně a pokud možno co nejvíce, odstraňovala všechna negativa, s kterými k nám
žáci přicházejí. Cílem je pak co nejlepší příprava
žáků na další studium v učilištích a na jejich
vlastní život.
Budova je po rekonstrukci z roku 1996.
V tomto školním roce jsme začali s 1. etapou
výměny oken, dokončili jsme sklad vedle šatny,
pokračovali jsme ve zvýšení funkčnosti počítačové
sítě a vybavení počítačové učebny. Byla pořízena
interaktivní tabule a pomůcky především pro žáky
s kombinovaným postižením.
Z dlouhodobého pohledu se stále více jeví potřeba
řešit nějakým způsobem rozšíření budovy školy či
hledání dalších prostor, především pro žáky s kombinovaným postižením, a pokusit se
alespoň částečně vyřešit obtíže, které přetrvávají z minulých let (nedostatek skladových
prostor a tříd, nedostatečná velikost tříd a dalšího zázemí).
Školní družina - hlavní časovou náplň nadále tvoří činnosti spojené s odchodem na oběd a
na autobusové nádraží, obsah práce je zaměřen na relaxační činnosti, hry a rekreační aktivity
podle zájmů dětí.

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Základní škola při zdravotnickém zařízení sídlí v jedné třídě na dětském oddělení
Litomyšlské nemocnice, as.

Škola zabezpečuje:




Kontinuitu výchovy a vzdělávání nemocných dětí
Odvádí pozornost od nemoci
Usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení
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Mateřská

škola

při

zdravotnickém zařízení sídlí ve dvou objektech:

1/ třída ortoptická na ulici Dukelská 534, Litomyšl (CPFPV)
2/ třída nemocniční (dětské odd.), Purkyňova 308, Litomyšl
Koncepce této školy je podobná jako u ZŠ při zdravotnickém zařízení. Odlišnost je dána jen
zaměřením na jinou věkovou skupinu a rozdílností zdravotní indikace dětí jednotlivých tříd,
prací v MŠ se prolíná práce ve školní družině se školními dětmi umístěnými v Litomyšlské
nemocnici, velmi důležitá je spolupráce s rodiči a zdravotnickým personálem.

ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada se sešla 15.10.2008 - odsouhlasila výroční zprávu a diskutovala především o
stálém nedostatku prostor a problémech běžného chodu, projednala a schválila aktualizaci
školního řádu. Ředitel školy poděkoval dosavadním členům za práci ve školské radě, protože
končí jejich tříleté funkční období.
Dne 11.11.2008 proběhly nové volby, ze kterých vyšel nový zástupce ze strany
pedagogických pracovníků i rodičů. Zástupce ze strany zřizovatele zůstal nezměněn.
Na svém 1. jednání 27.1.2009 řešila jednak organizační záležitosti své činnosti, zvolila svého
předsedu, byla informována o aktivitách a akcích ředitelem školy.
2. jednání proběhlo 29.6.2009 a hovořilo se o počtech žáků, akcích, autoevaluaci a
personálních změnách v novém školním roce.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Vedení školy tvoří ředitel školy jako statutární orgán organizace a zástupkyně ředitele školy.
V tomto školním roce má škola celkem 26 zaměstnanců, z toho 23 pedagogických
pracovníků, dvě učitelky jsou na mateřské dovolené.
Na odloučených pracovištích v Litomyšlské nemocnici pracují 3 pedagogové, v rehabilitační
třídě základní školy speciální, která je umístěna v III. ZŠ Litomyšl, jsou 2 učitelky, asistentka
pedagoga a 2 osobní asistentky, celkem pracuje ve škole 7 osobních asistentek, které jsou
zaměstnány střediskem sociálních služeb SALVIA.
Složení pedagogického sboru – 4 muži (1 nový), 19 žen, průměrný věk 40 let.
Z pedagogických pracovníků má 11 vysokoškolské vzdělání (1 bakalářské), z toho 8
magisterské studium se zaměřením na speciální pedagogiku.
1 pedagog pracuje na zkrácený pracovní poměr menší než půl úvazku, 1 paní učitelka vede ve
škole výtvarný kroužek externě při studiu, při práci ve třídách pomáhaly 3 asistentky
pedagoga.

Z
nepedagogických
pracovníků jsou ve škole
1 školnice na celý pracovní poměr, pracovnice na účetní práce a mzdová účetní (úvazek 0,4,
kmenově sídlí na Gymnáziu v Litomyšli), a 1 učitel jako údržbář na vedlejší pracovní poměr
(0,35).
Ve školní družině pracují 2 vychovatelky na částečný úvazek, v mateřské škole při
zdravotnickém zařízení 2 učitelky, které zároveň působí jako vychovatelky školní družiny při
ZŠ při zdravotnickém zařízení, paní vychovatelka v Litomyšlské nemocnici pracovala
částečně i jako učitelka.
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU
K zápisu k povinné školní docházce se dostavily 3 děti, z nichž 2 nastoupily do 1. ročníku
(1 dítě má odklad povinné školní docházky), 15 žáků bylo přijato k 1.9.2008, 1 žák nastoupil
na diagnostický pobyt a v prosinci byl tento pobyt ukončen, 2 žáci přišli v průběhu školního
roku, 2 odešli, 3 žáci – sourozenci byli přijati do Dětského domova v Pardubicích a zase
navráceni zpět do naší školy.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Vzdělávací programy pro školní rok 2008/2009:
 zvláštní škola - č.j. 22980/97-22 (3., 4., 5., 8., 9. ročník)
 pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy - č.j. 24035/97-22
 rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - č.j. 15988/2003-24
 Společně – ŠVP pro základní vzdělávání (základní škola praktická)
z 3. 9. 2007 (1., 2., 6., 7. ročník)
 Společně – ŠVP pro základní vzdělávání (základní škola při zdravotnickém zařízení)
z 3. 9. 2007
 Společně – ŠVP pro základní vzdělávání (školní družina při ZŠ praktické a speciální)
z 3. 9. 2007
 Společně – ŠVP pro předškolní a základní vzdělávání (školní družina a MŠ při
zdravotnickém zařízení) z 3. 9. 2007
K 30.6.2009 bylo ve škole 82 žáků. Podle vzdělávacího programu pomocné školy bylo
vyučováno 10 žáků – z toho 4 v rehabilitačním programu, z toho 1 žák byl vzděláván v třídě
základní školy praktické, 2 děti pokračovaly v přípravném stupni základní školy speciální.
Ve škole byly vyhlášeny 3 dny ředitelského volna - 7.11.2008 – vzdělávací akce pedagogů,
24.11.2008 mimořádně – práce při výměně oken a 24.4.2009 – projekt 750 let výročí založení
Litomyšle.
ROZDĚLENÍ TŘÍD – ZŠS a ZŠP: (počet žáků k 30. 6. 2009)
I.třída - ZŠS
- 5 žáků
II.třída - ZŠS
- 6 žáků
III.třída - 1.+ 5. p. r.
- 3 + 7 = 10 žáků
IV.třída - 2. + 3. p. r.
- 4 + 6 = 10 žáků
V.třída - 4. p. r. + ZŠS
- 7 + 1 = 8 žáků
VI.třída - 6.p.r.
- 13 žáků
VII.třída - 7.p.r.
- 9 žáků
VIII.třída - 8.p.r.
- 11 žáků
IX.třída - 9.p.r.
- 10 žáků
Ve škole byl vyučován nepovinný předmět pohybové hry, dramatická výchova a hudebně
pohybové činnosti, dále individuální logopedická péče - 2 hodiny týdně, kroužky výtvarný a
počítačový – 2 skupiny.
Disponabilní dotace v základní škole speciální byla věnována pracovní a výtvarné výchově
(2 hodiny) a rehabilitační Tv (1 hodina), volitelný předmět byly práce s počítačem.
V základní škole praktické byly tělesná výchova a pracovní vyučování na 2. stupni vyučovány
ve skupinách, výuka informatiky v 6. a 8. ročníku byla dělena z důvodu velkého počtu žáků.
Disponabilní dotace dle učebního plánu školy byla věnována na 1.stupni pracovnímu
vyučování, dramatické výchově, informatice a doplňkové hodině, na 2. stupni cizímu jazyku,
informatice, doplňkové hodině, dramatické výchově, českému jazyku a přírodopisu vždy
s ohledem na potřeby žáků a organizaci na daném stupni.
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Ze školy odešlo 12 žáků, z toho 1 žák ze základní školy speciální, 1 žák z 8. ročníku. 11
žáků odešlo do odborných učilišť. Ze 70 žáků
základní školy praktické na konci školního
roku 33 prospělo s vyznamenáním, ostatní žáci
prospěli.
Počet neomluvených hodin v průběhu školního
roku na celé škole je celkem 41 – výrazné
snížení o 129 hodin proti minulému školnímu
roku, průměrný počet omluvených hodin na
žáka za školní rok je 76 hodin. Během školního
roku bylo uděleno 48 pochval, 8 napomenutí
třídního učitele, 10 důtek třídního učitele a 2
důtky ředitele školy, nebyla udělena žádná
snížená známka z chování.
Ve třídách základní školy praktické se zaměřujeme na
celkovou adaptaci a motivaci k učení (především nových
žáků), dobré klima a vztahy, rozvoj osobnosti žáků podle
jejich schopností se zaměřením na praktické činnosti a
odstraňování negativních jevů, se kterými často do školy žáci
přicházejí. Chceme pokračovat v dlouhodobě osvědčených
společných akcích (např. Týden v přírodě) a v různých
projektech (např. Přežití – víkendový pobyt).
Ve třídách základní školy speciální, kde se vzdělávalo 11
žáků, se snažíme o individuální přístup s přihlédnutím k
možnostem jednotlivých žáků.
V rehabilitační třídě, která sídlí v prostorách III. ZŠ Litomyšl
byla pozornost opět zaměřena na organizaci práce,
spolupráci všech pracovníků týmu (učitelé, asistenti),
využívání a rozšiřování speciálně pedagogických a
rehabilitačních přístupů (bazální stimulace, masáže, polohování, strukturované vyučování,…),
dále používání různých pomůcek (masážní, polohovací, zvukové, světelné,..) a zapojování
třídy do akcí celé školy. Na základě finanční podpory Nadace Naše dítě pokračoval projekt
„Rehabilitační aktivity pro žáky s těžkým kombinovaným postižením“, v jehož rámci se žáci
účastnili rehabilitačních cvičení, relaxačních masáží, jízdy na motomedu, pobytu v solné
jeskyni a hiporehabilitace.
Druhá třída základní školy speciální pokračovala v dalším rozvoji výchovně - vzdělávacích
oblastí výuky s důrazem na rozvoj sociálních a praktických dovedností a dále na integraci
žáků do činností celé školy (například plavecký výcvik, lyžařský výcvik, Týden v přírodě a
další).
V obou třídách probíhala canisterapie, žáci vystupovali na akcích školy a zúčastnili se i
dalších doprovodných akcí, nejčastěji ve spolupráci s místní organizací Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., dále MO SPMP.
Školní družinu navštěvovalo 18 dětí ve dvou odděleních. Družina fungovala před
vyučováním (7,00-7,45) a po vyučování (do 14,45).
Náplň školní družiny probíhala podle ročního plánu a týdenní skladby činností v rámci
školního vzdělávacího programu s důrazem na rekreaci, relaxaci a rozvoj socializace, při práci
ve družině pomáhaly 2 osobní asistentky.
Základní škola při zdravotnickém zařízení sídlí v jedné třídě na dětském oddělení
Litomyšlské nemocnice, a. s.
Ve škole bylo vyučováno během celého školního roku 357 žáků, z toho 46 v třítýdenních
turnusech Centra pro funkční poruchy vidění (dále CPFV), průměrně 9 žáků denně,
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u dlouhodobě vyučovaných žáků byly do kmenových škol zasílány zprávy. Ve škole
je stále pracováno s pacienty ze dvou zcela odlišných oddělení. Děti z ortoptiky (CPFV) se
učily od 8,00 do 11,30, přiváděla a odváděla je sestra (výjimečně paní učitelka). Podle
rozhodnutí lékaře byly do výuky postupně zařazovány děti z dětského oddělení. Jejich
vyučování bylo individuální, závislé na léčbě a stavu onemocnění.
Program školní družiny pro školní děti zajišťovala učitelka mateřské školy při zdravotnickém
zařízení, dvakrát týdně fungoval odpoledne kroužek zájmových činností. I letos jsme se
snažili o zkvalitnění počítačového vybavení (v novém školním roce budou mít žáci
k dispozici notebook), ve spolupráci se zdravotníky pokračoval projekt Zdravotní klaun a
rozběhl se projekt Živé kreslení. Kontaktovala nadaci Archa o zařazení do projektu na
zlepšení prostředí, navštívili jsme ZŠ a MŠ při nemocnici v Ústí nad Orlicí a v Trutnově, se
školou v Ústí nad Orlicí jsme připravili společné dílny a se žádostí o dotaci jsme oslovili MÚ
Litomyšl.
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení – třída nemocniční
V této součásti je program a činnost velmi úzce napojena na činnost základní školy (viz výše).
Učitelka mateřské školy působila na částečný úvazek i jako vychovatelka školní družiny a
učitelka základní školy. Důležitá je též činnost herního terapeuta, která je součástí práce paní
učitelky.
Školou prošlo celkem 483 dětí – 173 v MŠ (průměrný počet 3 denně), ŠD se zaměřovala
především na práci s žáky 1. stupně.
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení – třída ortoptická (CPFPV),
V tomto zařízení je hlavní důraz kladen na
ortoptická a pleoptická cvičení. Léčebný pobyt opět
probíhal v třítýdenních cyklech, zařízením prošlo
102 dětí v společném režimu mateřské školy a
školní družiny. Děti s paní učitelkou pravidelně
navštěvovaly městskou knihovnu, kulturní pořady
v Litomyšli a zapojovaly se do nejrůznějších
rukodělných činností (šití, výroba loutek, přání,
dárků pro rodiče apod.), zpívaly, cvičily, získávaly
nové sociální zkušenosti. Na zpestření činnosti byly
využívány prostory naší kmenové budovy (kuchyň,
tělocvična, relaxační místnost), podařily se také společné akce dětí různých součástí školy
(vánoční besídka). Velkou událostí pro nás byl úspěch na celostátní výtvarné soutěži
„Trutnovský drak“, kde se práce dvou našich dětí umístily na 4. a 10. místě.

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Program prevence sociálně patologických jevů je
dán ve škole součinností v rámci minimálního
preventivního programu, krizového plánu řešení
šikany a koordinované práce výchovné komise
(výchovný poradce, preventista, vedení školy).
Konkrétní aktivity jsou obsaženy v plánu akcí
v rámci prevence sociálně patologických jevů a
obsahuje plán spolupráce s Polici ČR a
s patronem školy ze strany policistů, plán
enviromentální výchovy, dále plán Komunit –
setkávání žáků a učitelů, ve spolupráci s dalšími
subjekty (například při akcích s místní organizací
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., dále jen MO SPMP).
Součástí plánovaných akcí jsou aktivity pořádané školou (např. Týden v přírodě), sportovní
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a kulturní akce (pro příklad třeba lyžařský výcvik nebo recitační soutěž), dále organizování
nepovinných předmětů a kroužků. Velmi důležité jsou též víkendové pobyty „Přežití“ –
vzájemné poznávání, hry, společný prožitek nebo systém motivační podpory, který jsme letos
poprvé vyzkoušeli ve spolupráci s MÚ Litomyšl. Především model jasných pravidel při plnění
školních povinností by měl zvýšit motivaci žáků. Uvidíme, jak se nám systém motivační
podpory projeví v následujících letech, jak se tyto nové prvky projeví v dlouhodobějším
horizontu.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Dva učitelé pokračují ve studiu na vysoké škole, 1 učitelka studuje vyšší odbornou školu
pedagogickou.
Pedagogové se nejvíce účastní vzdělávacích akcí
pořádaných MÚ Litomyšl (Krizový scénář při práci
se školní mládeží, Mozaika her a cvičení, Třídnické
hodiny a pedagogická diagnostika), část vzdělávání
obsahovalo semináře o problematice odesílání,
přijímání a evidence dat (Škola online), dále v práci
s interaktivní
tabulí,
při
tvorbě
školních
vzdělávacích programů a využití fondu kulturních a
společenských potřeb.
Připravili jsme také celodenní exkurzi do Ústavu
sociální péče Bystré (Domov na zámku) a speciální školy v Bystrém, navštívili jsme
partnerskou školu v Trutnově a ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí.

AKTIVITY ŠKOLY
Většina osvědčených aktivit a činností má v životě naší školy již pevné místo a my se snažíme
je stále dotvářet a pokud možno vylepšovat. Všechny mají pro nás velký význam, velmi
významně spoludotvářejí náš výchovně - vzdělávací systém. Každý rok organizujeme
podzimní výlet, tentokrát do ZOO v Jihlavě, celá škola jezdí na plavecký výcvik, už zaběhlé
jsou práce v oblasti enviromentální výchovy (sběr baterií, třídění odpadu, Den Země, sběr
kaštanů). Pevné místo v našem kalendáři mají
Mikuláš s balíčky od sponzorů, vánoční
program, koledování Tří králů, recitační
soutěž s účastí na krajské přehlídce
v Moravské Třebové - letos s mimořádným
úspěchem v podobě třech 1. míst z 5.
kategorií. Dále je to masopustní průvod ve
spolupráci
s litomyšlskými
mateřskými
školami, karneval, sportovní soutěže, oběd se
žáky 9. ročníku v hotelu Zlatá Hvězda jako
slavnostní závěr v naší škole, nebo třeba
výjimečné
kroužkování
ptáků
s
panem ředitelem DDM Litomyšl. Průběžně
navštěvujeme řadu kulturních pořadů či různé exkurze,
pořádáme sportovní soutěže (stolní tenis, florbal,
přehazovaná, okresní kolo SHM - atletika ) či jezdíme
na sportovní utkání pro speciální školy (kopaná,
florbal, plavání, netradiční pětiboj, Hry na ledě apod.),
pořádáme i různé kulturní soutěže (např. čtenářská,
pěvecká soutěž). Jsme rádi i za všechny další aktivity,
které děláme ve spolupráci s MO SPMP či za podpory
našich přátel a sponzorů. Jsou to například zájezd do
pořadu TV NOVA, účast na Bambiriádě v Chrudimi,
Běh Javorkou v České Třebové, Speciální olympiáda
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v přizpůsobených sportech v Chocni apod.
Některé akce byly zvlášť vydařené - třeba Den s Gymnáziem, již 2. ročník akce, kdy studenti
Gymnázia Litomyšl s paní ředitelkou připraví pro naše žáky soutěže. Pozvali jsme naše
kolegy a děti ze speciální školy v Poličce, součástí programu byla i ukázka hry ruské kuželky
a boccie s našimi českými reprezentanty v tomto sportu. Žáci si mohli prohlédnout bronzovou
paraolympijskou medaili v boccie z Pekingu a mohli pobesedovat s majitelem této medaile a
s dalšími sportovci TJ Léčebna Košumberk (navázali jsme tak na naši předchozí spolupráci).
Také nově zařazené projektové dny – Plavecký den – návštěva bazénu v Ústí nad Orlicí či
1.Speciální ples (aktivita třídy ZŠS ) se velmi podařily a rozšířily naši nabídku aktivit.
Důležitá pro nás byla návštěva žáků a učitelů z partnerské školy v Trutnově, potěšilo nás
odměnění 3 našich žáků z nadačního fondu Romane Čhave.
Lyžařský výcvik proběhl opět na chatě Barborka pod
Pradědem v Jeseníkách, jel rekordní počet 28 žáků a
byla to akce po všech stránkách mimořádně
vydařená, včetně velkých pokroků našich žáků ve
sjezdovém lyžování.
Naše další zkušenost s unifikovanou kopanou (hrají
společně žáci speciálních a běžných škol) a účast na
turnaji v Púchově, kam odjeli s 2 pedagogy naši 4
žáci a 3 studenti Gymnázia Litomyšl, nám opět
přinesla pohár, tentokrát za druhé místo v naší
kategorii, ale hlavně celou řadu zážitků.
Týden v přírodě – tak nazýváme týdenní pobyty
v různých místech ČR. Mladší žáci absolvovali letos skvělý pobyt na Pastvinské přehradě,
u žáků 2.stupně jsme museli připravenou akci v okolí Litoměřic s návštěvou Terezína
z finančních důvodů zrušit. Doufáme, že se nám podaří ji realizovat v příštím školním roce.
Díky grantu z Pardubického kraje mohla skupina 22 našich žáků s učiteli navštívit
Slovenskou republiku ve dnech 23. - 26. září. Program byl velmi nabitý – Strážovské vrchy,
město Trenčín, návštěva naší partnerské školy v Púchově. Hlavně pro některé naše žáky to
byla mimořádná zkušenost, pobyt jsme si velmi užili.
Hlavní akcí v tomto školním roce byl celoškolní projekt
zaměřený na oslavy 750. výročí od povýšení Litomyšle na
město. Veškeré naše činnosti a práce pak vyvrcholily 23. dubna
2009 jednak Akademií – vystoupením našich žáků především
pro rodiče, dále výstavou, praktickými ukázkami z pracovního
vyučování a večerem pro naše přátele a sponzory, kde jsme
formou soutěže prezentovali naši práci v tomto projektu a
předali městu symbolický dárek – patchwork dětí z naší základní
školy při Litomyšlské nemocnici. Tečkou za celým projektem by pak měla být tištěná podoba
vybraných aktivit, kterou jsme nazvali Leporelo.
Mimořádným úspěchem pro nás skončila také účast v 2. ročníku celostátní výtvarné soutěže
pro speciální školy „Trutnovský drak“. V 5 kategoriích se sešlo přes 1000 výtvarných prací.
Naše škola soutěžila jednak v kategorii škol při nemocnicích (4. a 10. místo) a v kategorii
základní školy praktické – 1. stupeň. Zde jsme obsadili 10., 8., 5. místo a především skvělé
1. místo - naše žákyně 4. třídy celou kategorii vyhrála!!!

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROLY
V tomto školním roce proběhla pouze kontrola ze strany zřizovatele na hospodaření
organizace.
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Veškeré hospodaření bylo prováděno podle stávajících právních předpisů a v souladu se
zřizovací listinou školy ze dne 27.10.2005. Od 2.3. do 18.3.2009 proběhla řádná kontrola
v samostatné působnosti na úseku hospodaření pracovníky odboru školství, kultury a
tělovýchovy Pardubického kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky, drobné závady byly
odstraněny.

ZAPOJENÍ
DO
ROZVOJOVÝCH
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

A

MEZINÁRODNÍCH

Díky Projektu rehabilitační aktivity pro žáky s kombinovaným postižením, grantové řízení
Skládačka 2008, Nadace Naše dítě, mohou naši žáci s těžším postižením celoročně
navštěvovat rehabilitační aktivity.
Připravujeme zapojení do programu Hamet 2, diagnostický nástroj kariérového poradenství.
Organizujeme okresní kolo Sportovních her mládeže (SHM) v lehké atletice.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Dva pedagogové se přihlásili k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY S CIZÍCH ZDROJŮ
1) Pobyt žáků v partnerské škole EU Slovensko 30 000,- Kč
2) Kompenzační pomůcky – vybavení interaktivní tabulí 75 000,- Kč
3) Sportovní soutěže žáků speciálních škol celkem 22 000,- Kč
4) Volnočasové aktivity - dotace MÚ Litomyšl 20 000,- Kč
5) Odměňování úspěšných žáků – dotace MÚ 8 000,- Kč (na rok 2009)
6) Rehabilitační aktivity pro žáky s těžkým kombinovaným postižením –
31 000,- Nadace Naše dítě
7) Doprava Týden v přírodě dotace Charta 77 Konto Bariéry 10 500,- (na rok 2009)

SPOLUPRÁCE
PARTNERY

S ODBOROVOU

ORGANIZACÍ

A

DALŠÍMI

Odborová organizace se podílí především na aktivitách směrem k zaměstnancům školy
(například kulturní akce - Smetanova Litomyšl, divadlo Praha, dále zdravotní prevence atd.),
s vedením školy spolupracuje standardním způsobem, podílí se i na činnosti vlastních
odborových akcí (školení, semináře apod.).
K našim stálým spolupracovníkům patří místní organizace Společnosti pro podporu lidí
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s mentálním postižením v ČR, o.s. - MO SPMP (příprava akcí a aktivit), Speciálně
pedagogické centrum Bystré (pomůcky pro žáky s těžším postižením), náš garant z Policie
ČR, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, velmi si vážíme podpory Města Litomyšl, našich
sponzorů především našeho hlavního sponzora Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské
techniky, spolupracujeme se speciálními školami v okolí, našimi partnerskými školami jsou
Speciální ZŠ a MŠ Trutnov a Speciální základní škola Púchov.

Na závěr bych chtěl všem našim sponzorům, všem, kteří nás nějak
podporovali a podporují, vyjádřit i letos veliké poděkování, stejně tak patří
dík za veškerou práci během školního roku celému týmu pedagogů,
zaměstnancům školy a osobním asistentům.
XXXXXX

Litomyšl 12. 10. 2009

Projednáno na pedagogické radě 13. 10. 2009.
Schváleno školskou radou 13. 10. 2009.

Mgr. Jan Janypka
ředitel školy

